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Rejs med WOW air og nyd godt af lave priser, regelmæssige, hyppige flyvninger og store smil. 
Der er WOW I alt som WOW air gør og din oplevelse bliver helt sikkert både komfortabel og sjov!
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Vi skræddersyer firmaudflugter for både store og små 
virksomheder/klubber, helt efter jeres egne ønsker. 
Er formålet med turen at ryste gruppen sammen, belønne gruppen efter en svær tid eller en god 
salgsperiode, hygge sig sammen, eller skal der holdes konference, så udarbejder vi en rejseplan 
med aktiviteter, ophold, al transport og selvfølgelig forplejning. Vi samarbejder med de fleste 
store udbydere i Island inden for hoteller, restauranter og aktiviteter.

Hold et Møde ude i Naturen!

Landet

Der er mulighed for ophold på 
hoteller, i sommerhuse eller meget 

primitivt i telte oppe i højlandet. Vi 
tilbyder mange forskellige muligheder 
med overnatninger ude på landet.   

Gourmet

Island har særligt gode restauranter i 
verdensklasse og et berømt natteliv.

Landets vigtigste råvarer er fisk og
lammekød, som altid er friskt. 
Det findes mange fiske- og 
specialrestauranter i hele landet. 

Reykjavík

Vi tilbyder et stort udvalg af 
forskellige typer hoteller i alle 

prisklasser. Reykjavik byder bl.a. på 
1. klasse hoteller udstyret med moderne 
møde- og konferencefaciliteter.

Ophold, Konferencer, Restauranter!



Isklatring

Den Blå Lagune

Superjeeps / Snescooter 

Kajaktur

Masser af Smil og Højt Humør!

Superjeeps og snescooter, adrenalin-
skabende eventyr på gletsjere, 

uforglemmelige oplevelser i en 
vidunderlig natur! 
Denne tur er “et must” !

Heldags kajaktur på den fredfyldte 
og smukke fjord Hvalfjördur. Denne 

dybe fjord er omgivet af bjerge, der 
strækker sig mere end 1000 meter op fra 
havet.

Den Blå Lagune er et geotermisk op-
varmet spabad, omgivet af 

lavamark og sorte sandstrande. 
Vandet er blåhvidt og sundt for krop og 
sjæl. En enestående oplevelse!

Gletsjervandring med isklatring. En 
storslået oplevelse i et område i 

konstant forandring. Vi undersøger 
gletsjersprækkernes hemmeligheder og 
deres fantastiske isformationer. Denne 
tur er helt sikkert ud over det sædvan-
lige.

Aktiviteter og Afslapning!



Aktiviteter og Afslapning!

4x4 ATV Tur

Vandretur

Lakse Fiskeri

River Rafting

Snorkling/Dykning

Ridetur

Silfra er på top 10 listen over 
verdens bedste steder for dykning. 

Sigtbarheden er fantastisk, helt op til 100 
meter, og farverne i denne hemmelige 
verden er helt enestående. 

River rafting på gletsjerfloder. Disse 
ture byder på en perfekt kombina-

tion af fredfyldte kløfter og adrenalin-
skabende bølger og vandfald. Meget 
populært for alle slags grupper.  

En eventyrlig ridetur på den robuste 
islandske hest i dens naturlige omgiv-

elser. I Island findes der kun den oprin-
delige islandske hest som vikingerne kom 
med til Island i året 874.

Du kører med 4x4 ATV mellem lava og 
sort sand, op mellem to bjerge og 

videre over breder af pragtfuld og 
anderledes natur. Du kunne måske 
forestille dig, at du var på månen.

Island tilbyder lakse- og ørredfiskeri 
i verdensklasse. Du kan vælge mel-

lem elve eller søer i en meget smuk og 
uberørt natur over hele landet. Fiskene 
er friske og kraftige og smager af vild 
natur.

Den rene islandske natur! Vandretur 
til de varme kilder. Oplev naturligt 

opvarmede vandbassiner. Eller hvad 
med at tage op på Snæfellsjökull - det 
maleriske gletsjerbjerg? Udsigten herfra 
er storslået. En af de bedste gletsjer 
vandreture i verden!



Sikke en ”Ryste-Sammen Tur”!

Cykletur

Spa / Varmt vand

Gletcher Adventure

Hvalsafari / Havfiskeri

Ved foden af Europas næststørste 
gletsjer Langjökull tager du af sted 

med Ice Explorer (8x8), som kører til 
toppen af gletsjeren. Herfra vil du 
udforske gletsjeren og få en unik 
oplevelse på gletsjertoppen.

Island har en overflod af varmt vand, da 
det kan hentes direkte op fra under-

grunden. Der findes over 130 udendørs 
svømmehaller, et stort udvalg af første 
klasses spa og helt naturlige vandbassiner 
ude i naturen mellem bjergene.

Cykletur over sand og gletsjerfloder, 
forbi en gletsjertunge og ind i Islands 

højeste birkeskov. Denne tur vil tage 
dig til ekstreme landskaber og nogle af 
de bedst bevarede hemmeligheder. En 
uforglemmelig tur for cyklisten.   

Hvalsafari er meget populært. På 
turen vil I opleve hvaler i for- 

skellige størrelser og arter. Havfiskeri er 
også fantastisk. De mest fangede fisk er 
torsk, sej og kuller. Endvidere gives der 
mulighed for at opleve søpapegøjer og 
andre fuglearter. 

Aktiviteter og Afslapning!



Vidunderlige og Magiske Nordlys!

Island er helt speciel! Det  kaldes ofte for ”Land of Ice 
and Fire”, fordi kontrasten i naturen er helt utrolig. 
Luften er frisk, og vildmarkerne er brede og fjeldene høje. Mere end halvdelen af Islands areal 
ligger i over 400 meter højde, og en stor del af øen er dækket af lava, gletschere, søer og sort 
sand. Overalt i Island findes der særprægede naturperler. Det kolde, klare nordlige Atlanterhav, 
der omringer Island, er fyldt med hvaler af forskellig art og i forskellige størrelser.

Naturen!

Vest Island

I Vest Island finder man nærmest alle 
typer vulkaner og jordvarme, bl.a. 

Europas mest vandrige varme kilde, 
Deildartunguhver. Vulkanen, Snæfells-
jökull, står i kontrast til himmelen yderst 
på Halvøen Snæfellsnes som har en frodig  
natur og et omfattende fugleliv.

Myvatn

Myvatn-området har en ene-
stående natur, et blomstrende 

samfund, storslåede fjelde og øer ud for 
Myvatn-søens kyst. Alt dette gør Nord-
landet til en særlig verden for sig.  Her 
findes også Jardbödin, Nordislands svar 
på Den Blå Lagune. 

Den Gyldne Cirkel

Den Gyldne Cirkel, som bl.a. inkluderer 
Nationalparken Thingvellir, samlings-

pladsen, hvor det islandske parlament 
blev grundlagt i 930, det mægtige 32 
meter høje vandfald Gullfoss, og den 
sprudlende Geysir.



“Land of Ice and Fire”!

Vores rejser planlægges af islandseksperter, 
hvor der tages hensyn til landets ekstreme faktorer 
såsom høje fjelde og ustabile vejrforhold.Vi stiller høje 
krav om professionalisme og sikkerhed på vores rejser. 
Vi samarbejder kun med professionelle 
samarbejdspartnere.

Forslag A og B til en Grupperejse!
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Fly Keflavik 

Ankomst til Denmark

Superjeeps

Snescooter 

Den Gyldne Cirkel

Middag på restaurant

River rafting 

Ridetur

Teambuilding

Middag på restaurant

Fly Kastrup/Billund 

Ankomst til Keflavik

Den Blå Lagune

Middag på restaurant

Hotel i Reykjavik

Konference/Møde 

Middag på restaurant

Nattelivet/Reykjavik

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4

Fly Keflavik 

Lakse-/ørredfiskeri

River rafting 

Middag på restaurant

Den Gyldne Cirkel  

Ice Explorer 

Middag på restaurant

Fly Kastrup/Billund 

ATV 4x4

Den Blå Lagune

Middag på restaurant

Ankomst til Denmark

Kontakt os 
for Tilbud til 
din Gruppe!

Sommerhus/Hotel på 
landet

Møde/Teambuilding 

Middag på restaurant

Nattelivet/Reykjavik

Hvor Stor er 
din Gruppe?

Hvilken 
Aktiviteter 
Ønsker din
Gruppe?

Island 
Har det Hele!
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